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“O AMOR EM RETALHOS” LEVA
SENSAÇÕES AO PÚBLICO EM SUA
ABERTURA
.
P e n s a d a
especialmente para a
sala 02 da Galeria
Jenner Augusto na
Sociedade Semear, a
exposição ‘O Amor em
retalhos’ da artista
visual Gabi Etinger,
teve sua abertura no dia
23 de maio, com curadoria do jornalista Rian Santos.
A mostra tem em seu projeto a cobertura das
paredes com ícones feitos de stencil que se apropriam
da percepção estimulada ao público ou como diz a
própria Gabi, das sensações inerentes às relações de
afeto que moldam o ser humano. Dividida em seis
sentimentos – Êxtase, Ansiedade, Decepção, Desejo,
Intimidade e Cumplicidade.
A exposição tem quatro painéis
acompanhados de uma
trilha sonora feita por
Alexandre Gomes, um
vídeo produzido por Dani
Ethinger e uma instalação
feita no chão com pedaços
de madeira.

ADOTE UM MANANCIAL REALIZA PLANTIO DE
HORTA EM ESCOLA DE BOQUIM
No dia 16 de maio, a equipe de
Educação Ambiental do Projeto Adote
um Manancial realizou junto com
estudantes e professores plantio de
horta na Escola Maria da Glória. Esta
atividade foi um projeto premiado
durante a Gincana Ecológica realizada
pela Secretaria de Meio Ambiente do município de Boquim
no final do ano passado, e deve servir para auxiliar
atividades de interação desenvolvidas na escola.
A explicação a respeito das
espécies de legumes e verduras,
como também do processo de plantio
foi feita por José Costa, gestor da
Secretaria de Meio Ambiente. A
manutenção da horta vai aproximar
os estudantes do consumo
sustentável, pois aproxima da
dinâmica da natureza e sensibiliza para suas necessidades.
Os professores da escola participam constantemente de
cursos sobre as questões ambientais, e podem utilizar-se de
mais essa ferramenta para contribuir com a educação de seus
estudantes.

A artista visual usou as cores preta e vermelha
para transmitir sentimentos diferentes. “A emoção
que senti ao olhar essas paredes junto com cada som
foi muito contagiante, dá vontade de levar para casa”,
diz Viviane Melo.
Para Gabi Etinger, a resposta dada pelo
público foi gratificante e alcançou o esperado. “Estou
muito feliz pelo trabalho, pois consegui envolver as
pessoas e muitas vieram me falar das sensações boas
e ruins que sentiram com cada parte da exposição”.
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JOVENS COMEMORAM UM ANO DA 3ª EDIÇÃO DO PPJA
Na última sexta-feira,24 de maio, houve comemoração de um ano da 3ª
edição do Programa Petrobras Jovem Aprendiz – PPJA na Sociedade Semear
com os jovens, educadores, monitores, representantes da Petrobras e
doSenai.
Para celebrar esse dia,foi apresentada peça teatral sobre o “Bullying”, do
Grupo Raízes, com direção de Jorge Lins. A encenação se desenvolve com
cinco jovens atores que representaram pessoas reais que sofreram Bullying
na escola e no dia-a-dia. Após a apresentação os jovens debateram o tema
com os atores e com as psicólogas do PPJA,
Anapaula Domingos e Milena Rocha.
No segundo momento os jovens do PPJA
relataram suas experiências e superações
nesse primeiro ano de atividades e agradeceram as entidades que desenvolvem o
programa. “Eu tenho muito que agradecer a Petrobras, a Sociedade Semear e ao Senai
pela oportunidade que estou tendo. Neste programa pude adquirir mais conhecimento,
fazer novos amigos e perceber o mundo além do que tenho ao meu redor”, fala
emocionada a jovem aprendiz Rivia Graziele dos Santos.
“Para a Petrobras é gratificante ver o resultado do Programa neste primeiro ano. Ficamos feliz com a evolução dos
jovens no dia a dia. Percebemos a transformação, a capacidade que os jovens tem de aprender a realidade do mundo”,
comenta Edivan Ribeiro, Gestor da Petrobras/Fafen Sergipe.
“Neste primeiro ano do PPJA nossa avaliação é extremamente positiva.Ficamos surpreendidos com a evolução de
cada jovem. Estão todos de parabéns,Petrobras, Semear e Senai”, disse Carlinhos
Britto, diretor presidente da Semear.
“O Senai sente-se honrado em estar participando de mais uma edição do Programa.
Muitos desafios ainda estão por vir e nós (professores) estamos preocupados em dar a
todos o necessário para o crescimento e aprendizado”,disse um dos professores do
Senai.
Para finalizar o dia teve um coquetel de confraternização com música e
apresentação de fotos.
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